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Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da reunião da Comissão de 

Vagas de Concursos para o Magistério Superior da UFABC, realizada no dia 25 de fevereiro de 

2016, às 14h30, na Sala 312-2, no 3º andar da Torre 2, sita à Av. dos Estados, 5001, Bairro 

Bangu, Santo André, SP. A reunião foi presidida pelo vice-reitor, professor Dácio Roberto 

Matheus e contou com a presença dos seguintes membros: Adalberto Mantovani Martiniano de 

Azevedo, pró-reitor adjunto de extensão e cultura; Alexandre Hiroaki Kihara, pró-reitor adjunto 

de pós-graduação; Annibal Hetem Júnior, direitor do Centro de Engenharia, Modelagem e 

Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Antônio Álvaro Ranha Neves, representante docente do 

Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH) no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

(ConsEPE); Debora Maria Rossi de Medeiros, representante docente do Centro de Matemática, 

Computação e Cognição (CMCC) no ConsEPE; Edson Pinheiro Pimentel, diretor do CMCC; 

Klaus Frey, representante docente do CECS no ConsEPE; Luciano Soares da Cruz, pró-reitor 

adjunto de graduação; Marcela Sorelli Carneiro Ramos, pró-reitora de pesquisa; Marcelo 

Augusto Leigui de Oliveira, representante docente do CCNH no Conselho Universitário 

(ConsUni); e Ronei Miotto, diretor do CCNH. Não votantes: Janine Santos Tonin Targino, 

assistente em administração da Secretaria-Geral; Juliana Cristina Braga, docente do CMCC e 

Soraya Cordeiro, secretária-geral. 

 

1. Homologação da aprovação da composição complementar para a Comissão Especial de 

Avaliação para professor titular de carreira.  

Professor Ronei explicou que houvera a necessidade da indicação de mais um membro titular 

interno e de mais membros suplentes internos e externos para complementar a banca já 

aprovada na reunião do dia 27 de março de 2015, em atendimento ao disposto na Resolução 

ConsUni nº 161, que entrara em vigor após o requerimento do professor Vilson. 

Homologação aprovada por unanimidade. 

 

2. Sugestão de nomes para compor banca para professor adjunto (edital 151/2015). 

Professor Ronei relatou que a banca proposta fora amplamente discutida pela Coordenação da 

Licenciatura em Química e pelo Conselho de Centro. A banca apresentada foi aprovada por 

unanimidade. 

 

3. Sugestão de nomes para compor bancas para professores adjuntos (editais 141 e 143/2015). 

Professor Annibal esclareceu que todos os membros das bancas são do Estado de São Paulo e 

não apresentam conflito de interesses com os candidatos inscritos. As bancas apresentadas 

foram aprovadas por unanimidade. 

  

4. Expansão de vagas para o edital 71/2015 – professor visitante. Área: Matemática / Subárea: 

Análise, Álgebra, Geometria-Topologia, Probabilidade. 

Professor Edson informou que, por se tratar de um Processo Seletivo Simplificado, a única 

informação diponível é a Ata de Avaliação dos candidatos, onde constam as notas finais 
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atribuídas pela banca examinadora de acordo com os requisitos preestabelecidos no Edital. 

Professor Alexandre questionou se a Coordenação do Curso fora consultada a respeito do 

candidato, ao que professor Edson respondeu que ela estivera presente na reunião do 

Conselho de Centro quando esse assunto fora discutido e aprovado. Expansão de vagas 

aprovada com uma abstenção.  

 

5. Sugestão de nomes para compor banca para professores adjuntos (edital 175/2015). 

Professora Juliana Braga relatou que foram escolhidos profissionais ativos no sistema de 

educação a distância. Professor Ronei sugeriu que o primeiro suplente passe a ser membro 

titular, devido ao grande número de inscritos no concurso. Professor Edson observou que, ao 

convidar o primeiro suplente, a banca seria composta por três membros titulares externos e 

um interno, entretanto, seria melhor que ela fosse composta por dois membros titulares 

externos e dois internos; dessa forma, Professor Ronei propôs convidar o primeiro suplente 

interno. A banca, com as alterações propostas, foi aprovada com uma abstenção. 

 

6. Sugestão de nomes para compor banca para professores adjuntos (edital 88/2015). 

Professor Luciano relatou que não fora possível convidar professores apenas do Estado de São 

Paulo; além disso, todos manifestaram disponibilidade para as datas já agendadas para a 

realização do concurso. Professor Ronei apresentou outros nomes de profissionais que, 

segundo ele, trabalham mais efetivamente na área e são proficientes em LIBRAS, e solicitou 

que esses nomes fossem considerados. Professor Dácio recomendou, então, colocar os dois 

primeiros nomes como suplentes. A banca, com as alterações propostas, foi aprovada com um 

voto contrário. 


